
Film&Science Festival 2016 

 

"Trick and treat your senses"* 
 

12 t/m 15 april 2016 – Amsterdam & Groningen 

 

Gedetailleerd programma 

 

Dinsdag 12 april om 19.30 uur, FilmHallen Amsterdam 

How to trigger your nose? 

 

The Empire of Scents van Kim Nguyen (Lowik media/ 2015/ Canada) 

Het genot van eten, erotiek, familie – het is de essentie van ons emotionele leven. En geur is 

een essentiële emotionele trigger. Eigenlijk is geur synoniem aan verlangen - het roept passie 

op. Geur roert ons, op een diep en onbewust niveau, en zet ons aan tot onbewust handelen. Het 

verrijkt ons leven en geeft ons onbeschrijfelijke vreugde. Deze documentaire is gefilmd in vijf 

verschillende landen. Kim Nguyen neemt de kijker mee op een artistieke ontdekkingsreis en 

verwerkt schoonheid, smaak en poëzie in zijn film waardoor de innerlijke betekenis van het Rijk 

van de Geuren voelbaar wordt.  

 

Jérôme Golebiowski 

Jérôme Golebiowski laat, door het publiek te onderwerpen aan een odorama, zien in hoeverre onze 

reukzin gelieerd is aan scheikunde, biologie, neuroweteschap… En hoe subjectief geur eigenlijk is! 

 

Woensdag 13 april om 19.30 uur, FilmHallen Amsterdam 

Invitation au voyage 

 

The Nose van Paul Rigter (IDTV/ 2013/ Nederland) 

Deze korte film neemt de kijker mee op een reis op 

zoek naar de perfecte geur, gezocht door de neus 

van Alessandro Gulatieri. Waar ook ter wereld laat 

hij zich leiden door zijn unieke reukzin bij het 

vervullen van deze zoektocht want “Only a nose 

knows”.   

 

                                ©The Nose 

Le Parfum retrouvé van Luc Ronay (CNRS images/ 2012/Frankrijk) 

Een archeoloog en een scheikundige bundelen hun kennis om de geuren van een eeuwenoud 

parfum opnieuw te ontwikkelen. Vanuit het verdrag “De Materia Medica” van Dioscoride en 

dankzij moderne technische processen. 

  

Annick Le Guérer 

Deze parfumhistorica, antropologe en schrijfster zal een toelichting geven over de evolutie van het 



parfum en de manier waarop parfums door de eeuwen heen beleefd werden. Ze zal ook aan het publiek 

lang vergeten geuren laten ruiken…  

 

Jeudi 14 avril à 19h30, Institut français à Amsterdam* 

L’Odorat, sens du futur 

 

L’importance des odeurs-le marketing olfactif se répand de Cyrile Gerhardt (Claude 

Mossessian/ 2016/ France) 

Comment la signature olfactive d’une enseigne ou d’un lieu peut avoir un impact si conséquent 

sur le comportement de visiteurs, consommateurs, patients et clients ?  

 

 

 

Annick Le Guérer 

Faisant suite à la soirée précédente, Annick Le Guérer 

soulèvera les enjeux contemporains liés aux parfums: le 

marketing olfactif et le pouvoir des senteurs dans nos 

sociétés. 

©The Empire of Scents 

 

 

  

Vrijdag 15 april om 19.30 uur, Groninger Forum in Groningen 

The Language of Scents 

 

The Empire of Scents de Kim Nguyen (Lowik media/ 2015/ Canada)  

Het genot van eten, erotiek, familie – het is de essentie van ons emotionele leven. En geur is 

een essentiële emotionele trigger. Eigenlijk is geur synoniem aan verlangen - het roept passie 

op. Geur roert ons, op een diep en onbewust niveau, en zet ons aan tot onbewust handelen. Het 

verrijkt ons leven en geeft ons onbeschrijfelijke vreugde. Deze documentaire is gefilmd in vijf 

verschillende landen. Kim Nguyen neemt de kijker mee op een artistieke ontdekkingsreis en 

verwerkt schoonheid, smaak en poëzie in zijn film waardoor de innerlijke betekenis van het Rijk 

van de Geuren voelbaar wordt.  

 

Ewelina Wnuk 

Ewelina Wnuk is doctorandus aan de Radboud 

Universiteit en aan het Max Planck Instituut, en zal het 

publiek vertellen over culturen waarin geur een 

essentieel deel uitmaakt van het dagelijks leven. Ook 

zal ze de culturele verschillen belichten tussen de 

manier waarop een geur wordt waargenomen en hoe die 

geur wordt uitgedrukt.  

 

                                                                                                                   ©The Empire of Scents 

 

*Alle films en toespraken zijn in het Engels, behalve die op het Institut français in Amsterdam, waar de hele avond 

Franstalig zal zijn.  

 


